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Factors d’èxit

1. Transparència, bon govern i rendiment de comptes cap a la
ciutadania i els professionals

2. Solidesa tècnica i interpretació dels resultats

3. Comparació nominal dels resultats. Exemples dels informes de
Central de Resultats

4. Utilitat pels agents del sistema de salut:gestors, professionals,
pacients

5. Detecció de millors pràctiques

6. Format de dades obertes



1. TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I RENDIMENT DE 
COMPTES CAP A LA CIUTADANIA I ELS 

PROFESSIONALS 
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Transparència i bon govern
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 L’acompliment d’un país –inclòs 
l’econòmic- depèn de de la qualitat del 
conjunt de les seves institucions.

 Estats que han renunciat a un poder 
centralitzat, i que han fomentat la 
competència en el marc de l’estat de 
dret i d’uns drets de propietat sòlids 
han prosperat.

 Democràcies inclusives amb sistemes 
judicials sòlids e independents 
prosperen

 El cultiu de la llibertat i la estabilitat de 
les institucions comporta prosperitat



Bon govern Salut

Polítiques de salut

Gestió de les organitzacions 

sanitàries

Pràctica clínica

Millor capital human

Menors costos dels serveis

Inversió pública efectiva

Transparència i bon govern



Aposta per la transparència i el rendiment de comptes
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La transparència és una palanca de canvi
per reformar els serveis públics i la informació
és el seu principal instrument

El Departament de Salut té el compromís de promoure la transparència fent 
públics els resultats en salut obtinguts pel centres sanitaris. Respon a 

la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels resultats que es posen a 
disposició de les administracions públiques. 



L’interès creixent de la ciutadania per accedir a la informació en l’àmbit de la salut,
interactuar amb el sistema sanitari i participar en les decisions que els afecten està
impulsant la reacció de les administracions cap a la publicació de resultats de salut
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Transparència i rendiment de comptes
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L’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya com a
finestra d’accés a la informació de salut de Catalunya

Objectius

 Fer transparent la informació i retre comptes a la ciutadania.
 Avaluar els resultats dels agents que integren el sistema sanitari,

permetent comparar, identificar i compartir les millors pràctiques.
 Facilitar l’avaluació i el coneixement.

Informació per avaluar Transparència i retiment de comptes

La missió de l’Observatori és afavorir la transparència i la generació de
coneixement del sector salut a Catalunya, posant a disposició de gestors,
professionals, investigadors, ciutadans i administració la informació necessària
amb imparcialitat, credibilitat i rigor.

http://observatorisalut.gencat.cat

http://www.gencat.cat/santjordi
http://www.gencat.cat/santjordi
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Com ha evolucionat la Central de Resultats?

20122010-2011 2013

 Indicadors 
generals d’estils 
de vida, 
utilizació de 
serveis i qualitat 
de l’atenció

 Indicadors de:
ـ Atenció 

hospitalària
ـ Atenció
ـ primària

 Resultats nominals 
centre a centre

 Versió per a la  
ciudadania

 Indicadors de:
ـ Atenció hospitalària
ـ Atenció primària
ـ Atenció en salut 

mental
ـ Atenció 

sociosanitària 
 Resultats nominals
 Benchmarking  i 

identificació de les 
millors pràctiques

 Opinió de persones 
expertes 

 Versió per a la 
ciudadania

 Eina interactiva web 
oberta a la ciutadania 
per veure els resultats  
a nivell de centre

Catalunya ha estat la primera comunitat autònoma
en fer transparents, de forma nominalitzada centre
a centre, els resultats del sistema de salut

20142003

 Creaciónde la 
Central de 
Resultats 
(Ordre 
496/2003)

 Indicadors de:
ـ Centres i 

instituts de 
recerca.

 Presentació 
d’informes de les 
quatre línies 
assistencials.

 Infografies
 App online  oberta 
a la ciutadania per 
veure resultats a 
nivell de centre 
Informes sobre 
processos 
assistencials

2015

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Owsy1SD8M5obuM&tbnid=wdRknn4Iw2EZIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.718a0f97f7b09ea750db5098b0c0e1a0/?vgnextoid=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=39290399d50eb310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&ei=rmIwUYXxI-Wq0AXTtYGYCw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG3Nhn75xaXV0ysxkIYWVntl_DUrQ&ust=1362211880330686
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Owsy1SD8M5obuM&tbnid=wdRknn4Iw2EZIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.718a0f97f7b09ea750db5098b0c0e1a0/?vgnextoid=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=116952a3da1c7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=39290399d50eb310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&ei=rmIwUYXxI-Wq0AXTtYGYCw&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG3Nhn75xaXV0ysxkIYWVntl_DUrQ&ust=1362211880330686
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cGmtpEBiT_PTXM&tbnid=8V2uGhHHaI4nDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir214/doc13954.html&ei=p2EwUYe2J4eP0AWFwIGwAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNHYqljmvpXUJHXjDItbCf2h0SXv6A&ust=1362211602552322
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cGmtpEBiT_PTXM&tbnid=8V2uGhHHaI4nDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/html/ca/dir214/doc13954.html&ei=p2EwUYe2J4eP0AWFwIGwAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNHYqljmvpXUJHXjDItbCf2h0SXv6A&ust=1362211602552322
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wyC1Hyul3aqBMM&tbnid=RgC0zfWUBR0DRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://146.219.25.61/butlletins/public/view.php?ID=75&ei=YWEwUe_HG7CM0wWEmIG4DQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG-Bl14h6iB17zit3HTotQyHasLSw&ust=1362211546180734
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wyC1Hyul3aqBMM&tbnid=RgC0zfWUBR0DRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://146.219.25.61/butlletins/public/view.php?ID=75&ei=YWEwUe_HG7CM0wWEmIG4DQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNG-Bl14h6iB17zit3HTotQyHasLSw&ust=1362211546180734
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7GqToxAjnNvyMM&tbnid=ESTOoGtPeGLNqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/12/tasas-de-cesareas-por-hospitales-en-cataluna-una-variabilidad-injustificada&ei=IGIwUfy0LKTD0QW7uYDoAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFsCg2sFtD48FV3spha_3cFaSImvA&ust=1362211740889649
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=7GqToxAjnNvyMM&tbnid=ESTOoGtPeGLNqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elpartoesnuestro.es/blog/2012/09/12/tasas-de-cesareas-por-hospitales-en-cataluna-una-variabilidad-injustificada&ei=IGIwUfy0LKTD0QW7uYDoAQ&bvm=bv.43148975,d.ZG4&psig=AFQjCNFsCg2sFtD48FV3spha_3cFaSImvA&ust=1362211740889649
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Els informes de la Central de Resultats

 Es publiquen anualment els resultats
nominalitzats dels centres d’atenció primària,
hospitalària, salut mental i addiccions I
sociosanitaris, així com els centres de recerca.

 La informació prové de:
o Registre central de persones assegurades
o CMBD hospitalització d’aguts, d’atenció primària,

sociosanitària i salut mental i addiccions
o Sistema d’informació de farmàcia
o Pla d’enquestes de satisfacció
o Programa de vigilància de les infecciones

nosocomials
o Codi ictus
o Codi infart
o Registre d’artroplàsties
o Registre de transplantaments
o Central de Balanços



2. SOLIDESA TÈCNICA I INTERPRETACIÓ DELS 
RESULTATS
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Solidesa tècnica i interpretació dels resultats

AP
25 indicadors

5 opinions expertes

5 experiències

H
99 indicadors

8 opinions expertes

12 experiències

SS
55 indicadors

5 opinions expertes

4 experiències

SM
166 indicadors

5 opinions expertes

4 experiències

Exemple: Informe hospitals. Indicadors d’atenció centrada en
el pacient, adequació, efectivitat, seguretat, eficiència,
sostenibilitat, docència i TIC.

Ajustats per edat,
sexe i gravetat



3. COMPARACIÓ NOMINAL DELS RESULTATS. 
EXEMPLES
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Cirurgia major ambulatòria (CMA) i estada mitjana
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Exemple: un 
indicador no es pot 

interpretar de 
manera aïllada.  

L’hospital Universitari 
de Bellvitge té un 

índex de substitució 
de CMA molt baix ja 
que els pacients de 

la seva àrea es 
sotmeten a aquestes 

intervencions a 
l’Hospital de Sant 

Llorenç de 
Viladecans. 



Mortalitat a 30 dies de l’alta hospitalària
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 Indicadors 
nominals, resultats 
centre a centre

 Permet fer 
benchmarking i 
detecció de millors 
pràctiques

Percentatge de mortalitat a 30 dies de l’alta hospitalària i índex ajustat
per malalties seleccionades, Hospitals de nivell 1, 2014



Intervencions de cirurgia major ambulatòria (CMA)
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Índex de substitució per CMA: global i varices de les extremitats inferiors, 2009-2014

El percentatge global d’intervencions de CMA ha augmentat des del 52,4% l’any
2009 al 58,4% l’any 2014, amb una escassa variabilitat entre centres.



 L’any 2014 els hospitals del SISCAT van realitzar per cirurgia major ambulatòria (CMA)
més de la meitat de l’activitat quirúrgica (58,4%), mentre que a l’any 2005 la proporció
era d’una de cada quatre intervencions

 La durada de les estades d’hospitalització convencional ha disminuït en els últims anys
des dels 6,6 dies de 2006 fins a estabilitzar-se en 6,1 dies

Centres amb valors més baixos i més elevats en la raó de funcionament estàndard

 EM suposaria un estalvi 
de 20.500 estades = activitat 
d’un hospital de 70 llits en 

un any

Ús de recursos



4. UTILITAT PELS AGENTS DEL SISTEMA  DE 
SALUT
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Participació dels professionals 

 Comitè d’experts
 Grups de treball per cada àmbit
 Comissió tècnica
 Suggeriments dels professionals
 Tallers de discussió

Utilitat pels agents del sistema de salut
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Com s’utilitzen els informes de la  Central de Resultats i quina opinió  en 
tenen les persones responsables dels centres hospitalaris del SISCAT?

Punts de millora

Punts forts

 La informació detallada centre per centre
 La informació rellevant fàcilment accessible en un únic

document
 El 91% de les persones enquestades utilitza els informes en

els òrgans de govern de l’hospital i el 77% en les
comissions de millora o qualitat

Entre els aspectes concrets que s’haurien de millorar destaca
promoure la discussió dels resultats entre els centres,
relacionar els resultats dels centres amb la gestió, un major
nivell d’anàlisi més enllà del descriptiu, major periodicitat i
informació territorial.



Informació per a la ciutadania



5. DETECCIÓ DE MILLORS PRÀCTIQUES
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L’Observatori d’Innovació en Gestió com a eina per a identificar
i difondre experiències innovadores

 Recull d’experiències 
innovadores en una 
plataforma dinàmica i 
col·laborativa

 Procés d’avaluació i 
certificació de les 
experiències

 Recull d’aliances 
estratègiques

 Recomanacions sobre 
millors pràctiques

per a professionals i 
proveïdors

http://oigs.gencat.cat390 usuaris 190 experiències
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Identificació i extensió de millors pràctiques

Recopilació 
d’experiències

Identificació d’elements 
d'èxit i que les fan 

escalables a tot el sistema 
MILLORS PRÀCTIQUES
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Preoperatori online: exemple de millor pràctica



6. FORMAT DADES OBERTES 
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Tota aquesta informació està disponible en format de dades
obertes a la web de l’Observatori

• L’open data és una pràctica que advoca pel lliure accés de la ciutadania a
determinades dades, sense limitacions tècniques o legals,

• En el sector públic, tenir accés a les dades de l’Administració garanteix la
transparència i l’accés a la informació, l’eficiència i la igualtat
d’oportunitats a l'hora de crear valor,

Es contribueix a l’obertura de 
dades de caràcter públic, se’n 

fomenta el seu ús, reutilització i la 
generació d’activitat econòmica. 
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http://observatorisalut.gencat.cat



Moltes gràcies


